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Seznam souvisejících dokumentů
• RR č. 40/2020 – Opatření COVID-19: Zajištění chodu VŠPJ
• Usnesení vlády ČR č. 200 o přijetí krizového opatření ze dne 26. února 2021
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.
(č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN)

února

2021

1) Na základě usnesení vlády ČR č. 200 uděluji s účinností od 1. března 2021 výjimku z RR č. 40/2020
(č. j.: VSPJ/06213/2020) pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujících případech:
• V odůvodněných případech klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických
studijních programů po povolení prorektorem pro studium
2) Na základě usnesení vlády ČR č. 200 povoluji s účinností od 1. března 2021 účast studentů
zdravotnických studijních programů na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích
subjektů.
3) Provoz knihovny je zrušen.
4) Vstup do budovy VŠPJ je studentům, kterým je na základě tohoto rozhodnutí udělena výjimka,
povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
• Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének
• Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
• Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
• Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
• Povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

